
 
 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Fijn dat u weer even tijd neemt om de nieuwsbrief van de Michaëlschool te lezen. Contact met u 
als betrokkene bij de Michaëlschool is altijd goed. De afgelopen periode is er weer hard gewerkt 
door de kinderen op school. De juffen en meesters en al het ondersteunende personeel heeft zich 
ingezet om goed onderwijs te verzorgen voor de kinderen.  
 
De thee- en tentoonstelling was een heel groot succes. Er zijn veel ouders, opa’s en oma’s, broers 
en zussen en andere betrokkenen aanwezig geweest tijdens de thee- en tentoonstelling. Zie ook 
de foto’s hieronder. 
 
Verder stellen de leden van de Medezeggenschaps Raad (MR) zich in deze nieuwsbrief voor. De MR 
op de Michaëlschool bestaat uit twee personeelsleden en twee ouders. 
 
Als laatste onderdeel van deze nieuwsbrief vindt u informatie van ‘In de buurt 033’ waar u terecht 
kunt met vragen en advies over geld en gratis/betaalbare activiteiten met kinderen. 
 
Nog ruim drie schoolweken, dan gaan we richting het einde van deze onderwijsperiode. De laatste 
weken zullen er nog wat activiteiten plaats vinden (Sinterklaas en Kerstviering). We zien uit naar 
een leerzame en fijne periode met elkaar. 
 
Met een hartelijke groet, 
Mede namens de collega’s, 
 
Kees Bor 
SBO Michaëlschool 
 
Een kleine impressie van de Thee- en Tentoonstelling; BEDANKT VOOR UW KOMST! 
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MR (Medezeggenschaps Raad) stelt zich aan u voor: 
 
Lisette Cornelisse / Voorzitter van de MR – personeelslid 

Ik ben Lisette Cornelisse. 
Dit is mijn 10e schooljaar op de Michaëlschool, daarvoor heb ik 12 jaar gewerkt op een 
andere school binnen de KPOA. Vanaf september 2015 zit ik in de MR. Ik ben twee 
dagen leerkracht van de Sterren en daarnaast ben ik taalcoördinator op school. Ik doe 
mijn werk met veel plezier en ik vind het ook erg leuk om mee te denken met allerlei 
zaken waar de MR zich mee bezig houdt. Om mij goed voor te bereiden op mijn 
werkzaamheden in de MR, heb ik de MR cursus gevolgd. In mijn vrije tijd doe ik veel aan 
hardlopen en geniet ik van mooie herinneringen maken! 
 
 

Marnix Roodschild Koning Secretaris van de MR – personeelslid 
Ik ben Marnix Roodschild Koning.  
Dit is mijn 7de schooljaar op de Michaëlschool. Ik geef 5 dagen per week les aan de 
Bikkels. In deze groep leren veel kinderen voor het eerst letters en woorden lezen. Het 
aanvankelijk leesproces is een magisch moment voor de leerlingen en erg leuk en 
leerzaam om te begeleiden als leerkracht! Buiten mijn werk ga ik graag naar de film of 
naar muziekconcerten. Dit schooljaar neem ik voor de derde keer zitting in de MR. Van 
de vergaderingen maak ik de notulen waarin staat wat er allemaal besproken is.  
 
 

Astrid van Gent Lid van de MR – ouder 
Ik ben de moeder van Lucas van Gent. Hij zit in de groep Doorzetters. Vanaf het 
moment dat Lucas zo'n anderhalf jaar geleden op de Michaëlschool kwam voelde ik 
me "thuis" op deze school. En dat midden in de corona tijd. Toen ik hoorde dat de 
MR nog een ouder zocht, heb ik me dan ook meteen opgegeven. Eerst heb ik als 
"extra lid" alleen geluisterd en nu ben ik dan ook echt lid. Ik denk graag met de 
school mee vanuit het oogpunt van de ouder. Zo kunnen we met z'n allen de 
school nog beter maken.  
In het dagelijks leven ben ik medewerker Servicedesk bij een kwaliteitskeurmerk 
instituut. Daarnaast houd ik van wandelen,  gezelligheid en vakanties. 
 

 
Natasja Buitenhuis Lid van de MR – ouder 

Ik ben de moeder van Ruben uit de groep de Doorzetters. Ik ben sinds 2021 lid van 
de MR. De reden dat ik in de MR ben gegaan is dat ik het belangrijk vind om als ouder 
meer betrokken te zijn bij zaken in en rondom de school. Ik hoop op deze wijze de 
stem van de ouders te laten horen en een bijdrage te kunnen leveren aan de kwaliteit 
van het onderwijs van onze kinderen. In het dagelijks leven ben ik 
jeugdverpleegkundige.  
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Veel gezinnen kampen dit jaar met financiële problemen vanwege de energiecrisis. Hieronder een overzicht 
met plekken waar u advies en hulp kunt krijgen en betaalbare activiteiten voor uw kinderen.  
 
Indebuurt033 informatiewinkel: 033-4755664 https://indebuurt033.nl/informatiewinkels/.   
Laat een Geldcheck doen. Ook ondersteuning bij diverse andere vragen, maatschappelijke dienstverlening en 
vrijwilligerswerk. Op afspraak.  
Adres: Neptunusplein 66-K 
 
Geldloket Amersfoort: 033-8009970 www.geldloket.nl/. Heeft u vragen over geldzaken, bijvoorbeeld door een 
verandering in uw leven? Bij Geldloket krijgt u gratis onafhankelijk advies. 
 
Voedselbank Amersfoort:  033 – 472 19 37 www.voedselbankamersfoort.nl  
Voor voedselpakketten en praktische hulp, zoals bril/wasmachine/schoolgeld. De voedselbank kent alle fondsen en 
kan ondersteunen bij zaken die buiten de verzekering vallen 
 
Kledingbank Amersfoort: 033-2007484  www.kledingbank-amersfoort.nl 
Kledingbank Amersfoort wil zo veel mogelijk inwoners van Amersfoort en omstreken die in financiële moeilijkheden 
verkeren ondersteuning bieden door belangeloos herbruikbare kleding en schoeisel en aanverwante goederen te 
verstrekken. 
 
Speelgoedbank: 06 - 49 93 77 83  www.speelgoedbank-amersfoort.nl 
Elk kind heeft het recht om te spelen. Voor gezinnen die niet de financiële middelen hebben om speelgoed te kopen. 
 
Stichting Leergeld: 06 470 794 00 www.leergeld.nl 
Voor schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met financiële problemen in Amersfoort om mee te doen 
met binnen- en buitenschoolse activiteiten. 
Ook toegang tot huiswerkbegeleiding en sport- en cultuuractiviteiten, en helpen met schoolspullen, laptops en 
fietsen. 
 
Speelotheek Eemland: 06-42888958 www.soteemland.nl 
Speelgoed lenen ipv kopen.  
 
Jeugdfonds Sport en Cultuur: 033-4225156 www.jeugdfondssportencultuur.nl 
Voor Amersfoort: https://jeugdfondssportencultuur.nl/wp-content/uploads/Spelregels-Jeugdfonds-Sport-Cultuur-
Amersfoort-20052022.pdf 
Wil een kind graag op sport of aan cultuur doen, maar is er in het gezin te weinig geld? Het Jeugdfonds Sport & 
Cultuur helpt! We zijn er ook voor zzp’ers met te weinig opdrachten of voor gezinnen met schulden. We betalen de 
contributie of het lesgeld en eventueel de benodigde spullen zoals sportkleding, dansschoenen of de huur van een 
instrument. 
 
Kledingbank Madiba: 033- 200325  www.projecthuismadiba.nl/kalender 
Iedere zaterdag is het bij Madiba mogelijk om kosteloos kleding uit te zoeken zonder dat we vragen stellen. We 
hebben een uitgebreid assortiment van mooie kleding voor mannen, vrouwen en kinderen (alle maten). Onze 
vrijwilligers staan voor je klaar tussen 13.00 & 16.00. Het is handig als je een tas mee neemt!  Kosten eenmalig 5 
euro. 
 
ABC Kruiskamp/Koppel: www.abc-amersfoort.nl/abc-scholen/abc-kruiskamp-koppel/activiteiten-overzicht/ 
Naschoolse activiteiten voor kinderen tussen 4-12 jaar in de wijk. De meeste activiteiten zijn gratis. 
 
Projecthuis Madiba: 033- 200325 www.projecthuismadiba.nl 
Diverse activiteiten voor kinderen en ouders, gratis of voor een klein bedrag. 
 


